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PRAKTIJKOPDRACHT 

 

Aan de slag! In deze opdracht ga je de voet en de staander van de telefoonhouder 

maken aan de hand van de tekening. 

 

Hierna staat de werktekening van het basismodel van de houder. 

Zoals je kan zien bestaat de houder eigenlijk uit drie onderdelen: 

1. de voetplaat 

2. de staander 

3. de houder voor de mobiele telefoon 

 

Je gaat nu eerst de voetplaat en de staander maken en in de 

volgende opdrachten ga je het ontwerp van de houder 

verbeteren  en printen. 

 

 
Lees eventueel de theorie uit deel 1 nog eens 

door 
 

 

 

Dit heb je nodig Dit heb je nodig voor deze opdracht: 

• stappenplan 

• werktekening 

 

Materiaal:  

Let op dat de afmetingen per telefoon verschillen. De volgende 

afmetingen zijn voor een IPhone X houder: 

• 1 stalen plaat van 100 mm breed en 8 mm dik 

• 1 stalen plaat van 152 × 50 mm, 2 mm dik 

 

Machines en gereedschappen: 

• lintzaagmachine 

• zoetvijl 

• setje sleutelvijltjes 

• metaalzaag in beugel 

• kraspen 

• steekpasser 

• rolmaat of maatlat 

• potlood of fineliner 

• blokhaak 

• 45° haak 

• centerpons 

• guillotineschaar 

• zetbank 

• rondbuigmachine  

• (platenwals) 

• griptang of lijmklem 

• schroeven, boutjes en 

moeren t.b.v. montage 

houder op staander 

• boormachine 

• boor 3,2 mm 

• verzinkboor 90° 

• blindklinknagels 3 mm 

• MIG/MAG-lasmachine 

• PBM 
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SOORTEN PRINTERS 

 

Printen en plotten We printen en plotten steeds meer (onderdelen van) producten. 

Heeft jouw product een sticker nodig? Folie-letters? Misschien wil je 

jouw product wel helemaal printen met een 3D-printer? 

 

Welke manier van printen je gebruikt is natuurlijk afhankelijk van het 

materiaal waar je op wilt printen. 

 

De indeling die je kunt maken in printers is als volgt: 

• 2D-printers 

• Plotters 

• 3D-printers 

 

 

 

2D printen Met een 2D-printer bedoelen we een printer die op een 

tweedimensionaal vlak print, zoals een papier. De normale 

laserprinter en inkjetprinter dus. Naast deze twee soorten printers 

zijn er nog veel andere printtechnieken, maar daar gaan we nu niet 

op in. 

 

 

 
Inkjetprinter 
 

 

Inkjetprinter 

De inkjetprinter heeft een printkop die horizontaal heen en weer 

beweegt en het papier met rolletjes door de machine heen voert. De 

printer laat druppeltjes inkt vallen op het papier, en zo krijg jij je 

print. 

 

 
Laserprinter 
 

 

Laserprinter 

Een laserprinter werkt net iets anders. Het papier wordt door de 

machine heengevoerd met rolletjes, maar in plaats van inkt wordt er 

poeder gebruikt om een beeld achter te laten. Een rol in de printer 

wordt beschenen door een laser. Waar de laser de rol heeft geraakt 

blijft er toner (korreltjes pigment) plakken en dit wordt als het ware 

in het papier gebrand. 

 

Printen met een laserprinter is goedkoper, maar de een laserprinter 

kopen is duurder dan een inkjetprinter. Niet elk papiersoort kan 

tegen de hitte van de laserprinter. Dit staat op de verpakking 

aangegeven. 

 

Inkjet is vaak voller van kleur. Het printen van volvlakken ziet er vaak 

mooier uit. De inkt trekt wel in het papier, voor afbeeldingen en 

foto's gebruik je fotopapier. Hierdoor wordt de inkt niet in het 

papier opgezogen en de afdruk is mooier. 
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Stereolithografie (SLA) 

 

Dit is een 3D-printtechniek die al in 1986 ontwikkeld is. Het is een 

techniek waarbij een laser in de printer steeds een dun laagje 

vloeibare kunststof verhardt. Op deze manier print je een object in 

vloeistof in plaats van plakjes gesmolten filament. 

 

Het voordeel van deze techniek is dat er véél fijner geprint kan 

worden, de hoogte van de lagen kan namelijk veel dunner geprint 

worden. Bij de FDM-printers zie je horizontale streepjes in de print. 

Bij een stereolithografie zie je dit veel minder. Bij een SLA-printer 

moet een model nog wel gesliced worden, net als bij de FDM-

printer.  

 

De supports worden verwijderd met een chemisch bad en daarna 

wordt het model nog afgebakken in een UV-oven. 

 

 

 
3D-printer 
 

 

Selective laser sintering (SLS) 

 

SLS-printen gaat heel anders dan SLA- en FDM-printen. Het werkt 

namelijk niet met filament maar met poeder. 

 

Het computermodel wordt wel weer in plakjes gesneden. Een laser 

in de printer scant één plakje in een laag poeder. Waar de laser het 

poeder raakt ontstaat een hard laagje. 

 

Een laagje poeder wordt telkens op een ander laagje poeder gelegd. 

Elke laag poeder wordt door de laser plaatselijk gesmolten, 

waardoor het hard wordt en hecht met de laag eronder. 

 

Het plaatselijk smelten van het poeder wordt ook sinteren genoemd. 

 

Er zijn ook kleinere modellen zoals de Formlab wat een soort 

combinatie is tussen het SLS- en SLA printen. Deze printers zijn 

compact en kan je net als de FDM-printer in een school of 

werkplaats aantreffen 

 
Formlab 2 
 

  

Vraag 

 

 

 

 

 

 

39  Wat is het verschil tussen colorjet printing en selective 

laser sintering? 
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Software Welk programma jij op school gebruikt om te 3D-printen hoor je van 

jouw docent. Misschien werk je met Fusion360, Blender of 

Tinkercad. Voor al deze programma's zijn er filmpjes via 2D3D.gratis. 

Dit is een website van Bart. Bart werkt samen met MK Publishing en 

kan heel goed uitleggen. Als je ergens niet uitkomt, kun je hem ook 

altijd vragen stellen via zijn website.  

 

Jij hebt natuurlijk al wat ervaring met Tinkercad, door het maken van 

de plakbandautomaat. 

 

    

Uitleg bij verschillende soorten software 
 

 

Slicen Het 3D-object sla je op als een stl-bestand, of een obj-bestand. Er 

zijn meer bestandsformaten voor 3D-printen maar dit zijn de meest 

gebruikte. Dit bestand kan je niet zomaar naar de 3D-printer sturen 

maar moet je eerst door een ander programma heen halen. Die 

maakt er allemaal plakjes van en dat zijn de lagen die de 3D-printer 

kan printen.  

 

Dat noem je slicen. Daarbij moet je bijvoorbeeld kiezen hoeveel 

vulling het model moet hebben, of er ondersteuning nodig is 

enzovoort. Dat kan best ingewikkeld zijn om allemaal te begrijpen 

maar het is wel heel belangrijk om goed te doen anders heb je kans 

dat de print niet lukt. 

 

Bij de meeste slicingprogramma's zijn er standaard instellingen voor 

verschillende grofheden om in te printen. Deze instellingen kan je 

eventueel nog aanpassen. Jouw docent zal je hierbij helpen. 

 
Printprofielen in de slicer Cura 
 

 

 
Printen met een adhesionlaag 
 

 

Je kunt kiezen voor een adhesionlaag. Dat betekent hechting. Als je 

dit instelt in een programma zoals Cura wordt jouw model 

verstevigd met een laagje op het printbed om het 3D-model heen. 

Dit voorkomt dat de print omvalt tijdens het printen. Als het model 

omvalt kan de printer niet verder bouwen en is de print dus mislukt. 

Vanaf deze adhesionlaag wordt het modellaagje voor laagje 

opgebouwd over de x- en z-as, waarna de printkop telkens een 

stukje omhooggaat over de z-as. Hoeveel de printkop omhooggaat 

ligt aan de dikte waarmee elk laagje geprint wordt, bijvoorbeeld 0,1 

mm per laag. 

 

Naast adhesion is er ook support. Een ondersteuning voor het 

model, die tegelijkertijd geprint wordt. De support wordt minder 

compact geprint dan het model zelf, zodat je het nog kunt 

verwijderen. 

 

 

Support 3D-prints worden opgebouwd uit lagen. Elke laag wordt stevig 

aangedrukt door de spuitmond zodra de volgende laag wordt 

aangebracht. Een 3D-printer kan dus niet in de lucht printen. 

 

 

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/2d3d-3d-software/
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De schuifmaat De schuifmaat is een hulpmiddel om heel precies mee te kunnen 

meten. Je kunt verschillende maten meten: 

• diameter binnenmaat 

• diameter buitenmaat 

• dieptemaat 

 

Om te weten hoe je deze verschillende maten moet meten moet je 

eerst weten hoe een schuifmaat in elkaar zit. Op de afbeelding 

hieronder zie je welke onderdelen de schuifmaat heeft. 

 

 
Je kunt buitenmaten, binnenmaten en 

dieptematen meten 
 

 

 
  

De bekken van de schuifmaat plaats je zorgvuldig aan de buiten- of 

de binnenkant van het voorwerp dat je opmeet. Zorg ervoor dat de 

'mesjes' recht op het voorwerp zitten. Ook plaats je de bekken zo ver 

mogelijk om of in het voorwerp. Als je de bekken schuin of niet ver 

genoeg om het object heen zet lees je een verkeerde maat af.  

 

 

 

 

 

 

Verkeerd: Plaats de bekken goed in of 

om het voorwerp 

 Verkeerd: Plaats de bekken niet 

schuin in of om het voorwerp 

 

Goed: Zo meet je op de juiste manier 


